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Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Министър Василева: "МОСВ следи какво се случва с регионалното депо в Пазарджик." 
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/17992.html                                     
 

 

Текст: 97 млн. лв. ще бъдат отпуснати на общините, които имат желание да изградят  компостиращи 
инсталации. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при посещението си в 
Панагюрище. По думите и министерството следи какво се случва с изграждането на регионалното депо за 
битови отпадъци в Пазарджик. Надяваме се, че в ускорен порядък ще върви работата по него, защото 
този проект е много забавен. Очаквам в рамките на година да бъде изградена регионална система, 
коментира министър Василева.   
 
 
 
Източник: riosv-ruse.org 
 

Заглавие: Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 
 

Линк: http://www.riosv-ruse.org/novini/posledni-novini.html 
                         

 

Текст: Осъществен е достъп до новата информационна система за поддържане на публични регистри с 
данни за провеждане на процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична 
оценка (ЕО). 
Достъпът е осигурен чрез  интернет страниците на МОВС и РИОСВ. Лицата, желаещи да намерят данни 
могат да използват различни филтри и търсят информация по населено място, инвеститор, 
инвестиционно предложение, както и за етапа на процедурите. 
Базата данни съдържа информаця за приключили и текущи процедури.  Това дава възможност на 
заинтересованата общественост да се запознае с отделните етапи от процедурите и хода на вземане на 
решения, свързани с околната среда.  
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Екоминистерството с инвестиции за 675 милиона лева в Северозапада 
 

http://registers.moew.government.bg/ovos/
http://registers.moew.government.bg/eo/
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/32-publichni-registri-za-provezhdane-na-protseduri-po-ovos-i-eo.html
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Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100589321                           
 

 

Текст: 4 регионални системи за управление на отпадъците и 13 пречиствателни станции се изграждат или 
рехабилитират в момента в Северозападна България. Проектите са на обща стойност 675 милиона лева.  
"С това покриваме територията на Северозападна България и осигуряваме така необходимата базисна 
инфраструктура. Това е инфраструктура, която изцяло съответства на законодателството и предполага 
възможност за генериране на допълнителни ползи за общините чрез рециклиране на отпадъците. Това е 
инфраструктура, която дава възможност за привличане на повече инвестиции в региона", каза 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.  
Тези проекти, макар и да не са толкова видими за хората, защото част от инфраструктурата е под земята, 
друга е извън населените места, са много важни, защото осигуряват по- добро качество на живот, по- 
добри услуги, опазване на околната среда.  По Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 година" се 
изграждат 20 регионални системи за управление на отпадъците. 7 от тях вече за приключили. До края на 
годината ще бъдат изградени и останалите. 
"Мисля че ползите, освен това, че изцяло ще съотвестваме на законодателството, са много важни от 
гледна точка на това, че България е изправена пред предизвикателството да закрие старите, 
неотговарящите на изискванията сметища. Това може да стане само след изграждането на новите 
регионални системи. Така че подкрепяме общините в усилията, които полагат да изградят тази така 
необходима инфраструктура", каза още министър Ивелина Василева. 
 
  
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Таксата на новото регионално депо за обработка и сепариране на битовите отпадъци ще 
увеличи разходите на Община Грамада 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/08/08/2103015/taksata-na-novoto-regionalno-depo-za-
obrabotka-i-separirane-na-bitovite-otpadatsi-shte-uvelichi-razhodite-na-obshtina-gramada.html                           
 

 

Текст: Община Грамада има договор с новооткритото регионално депо край Видин обработване на 
битовия отпадък, като в договора първоначалната цена е 25 лв на тон. Това каза за Радио „Фокус”- Видин 
Николай Гергов, кмет на Община Грамада. „За нас като ползвател на депото разстоянието ни урежда, до 
сега сме извозвали битовият отпадък до сметището в Кула, което е на разстояние 17 км и новото 
регионално депо също е на такова разстояние”, обясни Гергов. Той посочи, че общината разполага с 
автомобил за смет за извозването на отпадъците. „Няма да се увеличава такса „смет” за населението 
въпреки, че ще трябва да отделяме повече средства за битовите си отпадъци заради таксата на депото за 
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обработка и сепариране ”, каза кметът на общината. 10 тона на месец извозва община Грамада. „Имаме 
срок от 3 месеца преди да започнем да извозваме отпадъците до регионалното депо, сега там се 
извозват отпадъците само от община Видин”, допълни Николай Гергов. 
 
 
 
Източник: zadupnitsa.com 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Забавянето в изграждането на депото за отпадъци в Дупница е 
притеснително  
 

Линк: http://zadupnitsa.com/minista-r-ivelina-vasileva-zabavyaneto-v-izgrazhdaneto-na-depoto-za-otpada-
tsi-v-dupnitsa-e-pritesnitelno/                           
 

 

Текст: Забавянето в изграждането на Регионален център за отпадъци в Дупница е притеснително. Това 
заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, цитирана от радио Фокус Кюстендил. 
Според нея, това е една от последните регионални системи чието изграждане все още не е започнало, а 
самият проект има драматична история. „В един момент подготвянето на проекта беше финансирано по 
програма ИСПА, тогава община Кочериново беше водеща за изграждането на центъра. След това имаше 
възможност да се финансира по Оперативна програма „Околна среда”, но общината се оттегли от 
водещата си роля. Тогава започна нов процес, раздели се регионът на две – Благоевград и Дупница. Сега, 
към настоящия момент, статусът е изготвен анализ за избор на площадка където да се ситуира 
регионалното депо и съоръженията към него. Разработен е доклад за оценка на въздействието върху 
околната среда. Доколкото ми е известно той е обжалван и в момента е в съда. В момента се очаква 
произнасяне на съда върху становището на компетентния орган по доклада за оценка на въздействието 
върху околната среда. Както казах, за жалост това забавя изграждането на съоръжението, а на нас ни е 
изключително важно да изградим по-бързо тези регионални съоръжения”, обясни министър Василева. Тя 
посочи, че забавянето в изграждането на центъра има въздействие върху общинския бюджет и би могло 
да се отрази върху таксата за битови отпадъци, защото общините имат ангажимент да заделят така 
наречените отчисления за депониране на отпадъците, които градират във времето. През 2020 година те 
ще станат 95 лева на тон, а в момента са 27 лева на тон, те градират във времето, ако не бъдат изградени 
тези съоръжения, това ще се отрази върху общинските бюджети. „Надявам се, че ще се предприемат 
бърза и спешни действия, надявам се на своевременно произнасяне на съда и все пак на реализиране на 
този проект, защото той е обвързан и с ангажимента на България да закрие старите общински депа. Тук в 
региона има осем общински депа, които са в експлоатация и които подлежат на закриване, но те не могат 
да бъдат закрити докато не бъде изграден новият регионален център. Наистина трябва бързо да се 
работи”, допълни министър Василева. 
 
 
 
Източник: light.standartnews.com 
 

Заглавие: Ще се строи депо край Благоевград  
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Линк: http://light.standartnews.com/regionalni/shte_se_stroi_depo_kray_blagoevgrad-296003.html                           
 

 

Текст: Съдебната сага със строежа на депото за битови отпадъци приключи с успех за община 
Благоевград. Кметът Атанас Камбитов обяви, че се поставя началото на изграждането на обекта в село 
Бучино. Дейностите по проекта бяха блокирани от петричкото Сдружение „Еко Струма 2000" . То заведе 
дело и оспори екологичната оценка, което доведе до забавяне на дейностите. ВАС разгледа и 
категорично отхвърли жалбата на неправителтвената организация. По този начин се дава зелена светлина 
за изграждането на депото. 
В началото на 2014 г. екоминистерството разреши строителството на регионална система за управление 
на отпадъците. Оценката на доклада за въздействие върху околната среда бе положителна. Общината бе 
предложила най-добри налични техники за изграждането на депото. Заложените технически методи в 
бъдещата работа по проекта отговарят на всички стандарти и норми за опазване на околната среда. 
Екоорганизации също подкрепиха проекта, но в последния ден и час по закон петричката 
неправителствена организация подаде жалба срещу процедурите по ОВОС. В момента проектът щеше да 
е в напреднал етап, строителното разрешение щеше да е издадено и да се върви към избор на 
изпълнител на обекта. Санкциите, които наложи ЕС за отпадъците на благоевградчани, вече са в размер 
на 700 хиляди лева. Добрата новина е, че до дни предстои избор на изпълнител по първи етап на проекта, 
който ще се финансира от ПУДООС. 
Регионалната система за управление на отпадъци ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, 
Кочериново и Бобошево. Депото ще се строи на площадката на сега съществуващото сметище в с. Бучино 
и с. Българчево на площ от 106 дка. Първият етап включва изграждане на първа клетка на депото, 
инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени 
отпадъци, както и цялата им съпътстваща инфраструктура. 
Във втория етап ще се построи втората клетка и ще се рекултивира съществуващото сметище. Всички 
постъпващи в новото депо отпадъци ще бъдат третирани по безопасен за околната среда начин. 
 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци в Банкя на 22 август  
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/62423                           
 

 

Текст: Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в Банкя на 
22 август. Това съобщиха от компанията “БалБок”, която заедно със Столична община организира 
разделното събиране на опасните отпадъци на територията на София. 

http://www.greentech.bg/archives/62423
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Пунктът ще бъде на разположение на жителите на Банкя от 8.30 до 14.30 часа, пред районната 
администрация – на ул. “Цар Симеон” 1. 
Безплатно в пункта ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове, 
разтворители и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени 
опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време, 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 75. 
 
 
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Кметовете на Белово и Огняново с актове от РИОСВ за нерегламентирани сметища  
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/18004.html                           
 

 

Текст: През миналия месец експертите от екоинспекцията са упражнили контрол върху дейността на 78 
промишлени обекта в област Пазарджик. От РИОСВ са извършили 88 проверки и са издали 81 
предписания за отстраняване на допуснати несъответствия с изискванията на екологичното 
законодателство. Съставен е акт на кмета на община Белово за неизпълнение на предписание да почисти 
образувано  нерегламентирано сметище от битови и строителни отпадъци като отговорно лице по Закона 
за управление на отпадъците. Акт е съставен и на кмета на с. Огняново, община Пазарджик, за 
неупражнен контрол на дейностите с отпадъци, довело до образуване на нерегламентирано сметище. 
През последния месец експертите от направление "Екологична оценка и оценка на въздействието на 
околната среда" са изготвили в най-кратки срокове 31 становища за допустимост на инвестиционни 
намерения на земеделски производители, подадени  за финансиране по Програмата за развитие на 
селските райони. На Зеления телефон са приети 6 сигнала, 4 от които за бедстващи щъркели. 
 
 
 
Източник: segabg.com 
 

Заглавие: ЕС спечелил от ембаргото на Русия 
България се оплаква, че е на загуба, и се надява на компенсации  
 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=764291                            
 

 

http://www.segabg.com/article.php?id=764291
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Текст: Еврокомисията отчете, че износът на храни от ЕС се е увеличил с 5% през годината, откакто Русия 
наложи забрана за вноса им като контрамярка за западните санкции. През същия период България е 
претърпяла загуби за 80 млн. евро, за които се надява да получи европейски компенсации. 
В доклад на ЕК се казва, че през годината след 7 август 2014 съюзът е увеличил износа си на 
продоволствени стоки с 4.8 млрд. евро. По същото време, когато излезе докладът на ЕК, Русия започна да 
унищожава "санкционни храни" и руското Министерство на земеделието отчете в събота, че миналата 
седмица са изхвърлени на боклука 350 тона храни. 
ЕК отбелязва, че значително е нараснал износът от ЕС на месо, месни и млечни произведения. Макар че 
по някои направления, за които Русия е била главен потребител, е отбелязан спад от 10-12%, 
производители и търговци са се мобилизирали да излязат на нови пазари. С 20-30% е бил засилен 
износът за Китай, Турция и Египет. В Русия ембаргото доведе до покачване на цените и до контрабанда на 
някои търсени храни. Затова бе приет нов закон за борба с контрабандата, който стана основание за 
унищожаване на годни храни. Според анкета на радио "Ехото на Москва" 87% от руснаците не одобряват 
изхвърлянето на храни. 
Износът на продоволствени стоки от ЕС през отчетената година е бил за 105.6 млрд. евро, което е с 4.8 
млрд. евро повече от периода август 2013 - май 2014 г. "Основните успехи са постигнати благодарение на 
износа за САЩ, Китай, Швейцария и ред азиатски пазари, по-специално в Хонконг и Южна Корея", се 
казва в доклада на ЕК. Най-значителен спад има в износа на плодове (-10%) и зеленчуци (-12%), на които 
Русия бе голям купувач.  
Южна Корея е увеличила вноса си от ЕС с 30.8%, Китай - с 30%, Турция - с 27%, Хонконг - с близо 25%, 
Египет - с почти 22%, САЩ - с 15%. В доклада се казва, че взетите мерки за намаляване на загубите са се 
оказали успешни. Еврочиновниците преговарят за либерализация на търговските режими с повече 
държави, като последната от тях е Виетнам. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: За 30 мин. откраднаха 35 метра многожилен кабел в кв. "Сарая" 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_141476.html                            
 

 

Текст: На 06.08.15 г. за времето от 02.00 часа до 02.30 часа в гр. Русе, ул. "Адмирал Рождественски", кв. 
"Сарая", чрез срязване е извършена кражба на 35 м. многожилен кабел. Нанесените щети са на стойност 
около 1500 лeвa. По случая е образувано досъдебно производство. 
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